
Zápis č. 12

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                     
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 09.02.2016

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jiří Kohout

Ing. Martin Čechál

Ing. Michal Symerský

Igor Kraicz

Ing. Drahomír Šiška

Ing. Hana Mazochová

Mgr. Radovan Rašťák

Ing. Bohumír Střelec

PhDr. Jiří Pospíšil

Nepřítomni:

Hosté:

Ing. Petr Měřínský

Program:

1. Zahájení

2. Finanční záležitosti

3. Finanční záležitosti – ostatní odbory

4. Různé



Zápis:

Jednání finančního a rozpočtového výboru (dále jen výbor) zahájil v 16,05 hod. jeho předseda      
Ing. Jiří Kohout, který přivítal přítomné včetně hosta náměstka primátora Ing. Petra Měřínského,     
a konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Na jednání bylo přítomno celkem 6 členů, 
výbor byl usnášeníschopný. 

Blok finančních záležitostí byl zahájen předlohou Rozpočtové opatření - převody. Úvodní 
informace k oběma předlohám tohoto bloku sdělil náměstek primátora Ing. Petr Měřínský.
V případě převodů se jedná o zdroje, které měly odbory zahrnuty v rozpočtu roku 2015, přičemž 
předmětné výdaje jsou již podloženy objednávkou, smlouvou, probíhá veřejné zakázka, případně se 
jedná o zdroje nevyčerpané dotace apod. K několika rozpočtovým opatřením byly zodpovězeny 
dotazy.  Jednalo se například o:

 částku ve výši 79 tis. Kč na úhradu výdajů vyplývajících z příkazní smlouvy na zpracování 
technické části zadávací dokumentace asistence a odborného poradenství při zadávání veřejné 
zakázky „Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního 
operátora 2016-2018“ – externí poradenství – technická část zadávací dokumentace, asistence při 
posuzování a hodnocení nabídek apod.,

 částku ve výši 452 tis. Kč na úpravu stávající dokumentace na akci „Stavební úpravy ZŠ Za 
Mlýnem“ – cílem úpravy je zvýšení kvality vnitřního prostředí školy – stínění, vzduchotechnika, 
členění oken apod.,

 částku ve výši 2 900 tis. Kč na akci „Plán udržitelné mobility města Přerova“, jeho zpracování je  
důležité z hlediska možností žádostí o dotace, z výše uvedené částky jsou 2 000 tis. Kč  určeny 
na realizaci technické části „Územní studie – Plán udržitelné mobility města Přerova“ a 900 tis. 
Kč na komunikační část „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu 
mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy“.

Také k materiálu Rozpočtové opatření č. 2 a 3 bylo vzneseno několik dotazů. Například se jednalo     
o bližší informace k projektu CIVITAS a byl doplněn název vyhlášky č. 114/2002 Sb., na jejímž 
základě došlo ke zvýšení přídělu do FKSP u příspěvkových organizací – jedná se o vyhlášku 
Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Dalším bodem jednání byly předlohy, k nimž odbor ekonomiky zpracoval stanovisko, ve většině 
případů také rozpočtové opatření a byly zařazeny v bodech programu zastupitelstva mimo finanční 
záležitosti. První předlohou tohoto bloku byl Úplatný převod souboru movitých věcí tvořících areál 
„hotel Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel Strojař“ do vlastnictví 
statutárního města Přerova. Základní informace v této věci sdělil náměstek primátora. Součástí 
předlohy je i konečný návrh kupní smlouvy, který byl upraven na základě připomínek města. Cena 
je navýšena o částku daně z převodu nemovitostí. V případě jednorázové úhrady kupní ceny bude 
mít město možnost objekt využívat bez jakýchkoliv omezení dle svého uvážení. Bude předloženo 
několik návrhů, z nichž se bude volit. Byl vznesen dotaz, zda k objektu existuje nějaká
dokumentace stávajícího stavu, aby nebylo nutné vše zjišťovat a zaměřovat. Nelze vyloučit, že 
s ohledem na vlastnictví objektu v minulosti, by nějaké dokumenty mohlo mít i město. Člen výboru 
upozornil na znění Čl. VI. – Smluvní pokuta a její započtení – pokud nebude kupní cena uhrazena 
řádně a včas – do 3 dnů prodlení ode dne splatnosti 1 % z celkové kupní ceny, při delším prodlení 
10 % z kupní ceny. Dle názoru výboru se jedná o neadekvátní ustanovení. Stejně tak byl 
vyhodnocen i požadavek Ministerstva obrany ČR na úhradu daně z převodu nemovitých věcí, 
kterou hradí prodávající, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Jedná se o direktivní požadavek 
ze strany Ministerstva obrany, jenž město musí akceptovat. Novelou příslušného zákona dojde ke 
změně, daň bude hradit prodávající. Je ovšem otázkou, kdy bude smluvní vztah uzavřen. Další 
předlohou, která vyvolala rozsáhlou diskuzi, byla Žádost o prominutí poplatku z prodlení. I v tomto 
případě o základních údajích informoval členy výboru náměstek primátora. Na schůzi Rady města 
Přerova byla předloha dána k posouzení variantně, doporučena byla ta uvedená. Jedná se                  



o neobvyklou situaci, poplatek z prodlení ve výši 4/5 byl doposud promíjen s ohledem na sociální 
situaci žadatelů. Tento případ je sice odlišný, ale přístup k občanům města by měl být stejný. 
Uvedený názor většina výboru nesdílela, žadatelé podnajímali byt za účelem dosažení zisku, jsou 
odpovědni za úhrady s ním spojené a měli kontrolovat, zda podnájemníci své závazky plní. Smluvní 
vztah je uzavřen mezi městem a nájemcem. Pouze je otázkou, proč město reagovalo až po třech 
letech. Město by mělo rozhodnout, že skončí s promíjením neuhrazených závazků, a to i u sociálně 
slabých občanů, protože jim náklady spojené s bydlením zpravidla hradí stát formou dávek a pokud 
tyto prostředky použijí jinak, je to jejich rozhodnutí, za které musí nést odpovědnost. Základní 
informace k posledním dvěma předlohám přednesl předseda výboru. Materiály byly doporučeny ke 
schválení bez větší diskuze. Pouze v případě předlohy Místní akční plán rozvoje vzdělávání na 
území ORP Přerov (MAP) bylo upřesněno financování projektu. Plán je podmínkou pro možnost 
čerpání dotací na školství.

Na závěr člen výboru připomněl usnesení výboru, které doporučovalo Zastupitelstvu města Přerova 
zabývat se odměnami členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova tak, 
aby byly ve výši shodné pro všechny jejich členy. Bylo dohodnuto, že mu předseda výboru zašle 
informaci v této věci.  

Jednání výboru bylo ukončeno v 17,40 hod.

Termín příštího jednání výboru bude dohodnut dodatečně, a to s ohledem na skutečnost, že již při 
tomto jednání několik členů avizovalo, že se dříve stanoveného březnového termínu nemohou 
zúčastnit.

V Přerově dne 10.02.2016

Zapsala: Ing. Eva Řezáčová

……………………………….
Ing. Jiří Kohout

Příloha: prezenční listina



Usnesení č. 12

z jednání Finančního a rozpočtového výboru                   
Zastupitelstva města Přerova

ze dne 09.02.2016

FINANČNÍ A ROZPOČTOVÝ VÝBOR 

UFRV/12/1/2016     Schválení programu jednání

s c h v á l i l

program jednání.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/12/2A/2016    Rozpočtové opatření - převody

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření - převody.

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/12/2B/2016    Rozpočtové opatření č. 2 a 3     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Rozpočtové opatření č. 2 a 3.

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/12/3A/2016     Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel 
                                      Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel 
                                      Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova                                    

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Úplatný převod souboru nemovitých věcí tvořících ubytovací areál 
„hotel                                      Strojař“ a movitých věcí tvořících vybavení ubytovacího areálu „hotel 
Strojař“ do vlastnictví statutárního města Přerova.                                                                                                                                              

Výsledek hlasování: Pro/5, Proti/0, Zdržel se/1

UFRV/12/3B/2016     Žádost o prominutí poplatku z prodlení                                     

d o p o r u č i l

neschválit usnesení předlohy Žádost o prominutí poplatku z prodlení.                                                                                                            

Výsledek hlasování: Pro/1, Proti/5, Zdržel se/0



UFRV/12/3C/2016     Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP)                                     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov (MAP).                                   

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

UFRV/12/3D/2016  Předfinancování škol zařazených do programu podpory ozdravných 
                                      pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší                                     

d o p o r u č i l

schválit usnesení předlohy Předfinancování škol zařazených do programu podpory ozdravných  
pobytů dětí z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.                                                                                                            

Výsledek hlasování: Pro/6, Proti/0, Zdržel se/0

V Přerově dne 10.02.2016

...……………………..….
Ing. Jiří Kohout


